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ПЕКИНГ - Кина је други дана заредом пријавила више од 100 нових случајева крона
вируса, од којих је већина из провинције Синкјанг настањене Ујгурима, у којој се
протеклих дана бележи велики пораст броја новозаражених.

  

  

У последња 24 сата у Кини је потврђено 105 нових случајве, од којих је 96 у Синкјангу,
преноси АП.

  

Француска: Заражено још 1.377 људи, преминуло 16

  

ПАРИЗ - У Француској је у последња 24 часа регистровано 1.377 нових случајева корона
вируса, а преминуло је још 16 особа.
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Према наводима надлежних органа, у Француској је до сада заражено 186.573 људи, а
преминуло је 30.254 особа, преноси Ројтерс.

  

У Британији највећи број новозаражених за месец дана

  

ЛОНДОН - У Великој Британији данас је регистровано 846 нових случајева корона
вируса што је највећи дневни пораст за месец дана, а премијер Борис Джонсон
упозорава да епидемија није прошла.

  

Званицни подаци објављени на сајту владе, показују да је дневни биланс био виши 28
јуна када је забележен 901 нов случај, преноси Ројтерс.

  

Поново рекордан број новозаражених у Шпанији

  

МАДРИД - Шпанија је данас регистровала 1.229 нових случајева корона вируса што је
поново највећи пораст новооболелих од укидања мера карантина 21. јула.

  

Ово је такође, други дан заредом да број новозаражених прелази хиљаду пошто је јуче
регистровано 1.154 нових случајева

  

У Словачкој 20 нових случајева корона вируса

  

БРАТИСЛАВА - У Словачкој је у последњих 24 сата потврђено 20 нових случајева корона
вируса чиме се укупан број заражених попео на 2.265.

  

Према подацима са сајта Националног центра за информације о Ковиду 19, у среду је
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излечено 15 особа односно укупно 1.675.

  

У Чешкој расте број оболелих, у среду 278 случајева

  

ПРАГ - У Чешкој расте број новооболелих од корона вируса, у среду је износио 278, што
је други највећи дневни пораст овог месеца, а седмодневни просек био је 216, највише од
10. априла.

  

Од почетка епидемије у марту, у Чешкој, која има 10,7 милиона становника, забележена
су 16.093 случаја новог корона вируса, укупан број преминулих је 374, а опоравило се
11.429 особа.

  

Иран: Још 2.621 нових случајева заразе, укупно 301.530

  

У Ирану је у току претходна 24 сата потврђено 2.621 нових случајева заразе корона
вирусом, укупно 301.530 од почетка пандемије, пише Ројтерс.

  

Број особа које су преминуле од последица ЦОВИД-19 увећао се за 226 на 16.569

  

Више од половине заражених у Африци у Јужноафричкој Републици

  

ЈОХАНЕСБУРГ - У Јужноафричкој Републици забележено је више од половине од
укупног броја заражених корона вирусом на афричком континенту, пошто је број
оболелих премашио 471.000.

  

У 54 афричке државе регистровано је више од 891.000 случајева корона вируса, јер је у
многим земљама у току локална трансмисија
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У Аустрији 105 новозаражених

  

БЕЧ - У Аустрији је, у последња 24 сата, регистровано, 105 нових случајева заразе
корона вирусом.

  

Поређења ради, јуче је број новозаражених био 173.

  

Рекордан број новозаражених у Хонгконгу

  

ХОНГКОНГ - У Хонгконгу је у последња 24 сата потврђено 149 нових случајева корона
виурса, што је највећи дневни пораст од почетка пандемије.

  

Од нових случајева, 145 их је локално пренето, преноси Ројтерс.

  

Рекордан број заражених у Пољској

  

ВАРШАВА - Пољска је данас забележила рекордан број заражених корона вирусом на
дневном нивоу од почетка пандемије, показују подаци Министарства здравља те земље.

  

Министарство је на Твитеру навело да је регистровано још 615 оболелих од корона
вируса и још 15 преминулих, преноси Ројтерс.

  

Русија: За 24 часа више од 5.500 нових случајева и 129 преминулих
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МОСКВА - У Русији је у среду забележено још 5.509 случајева корона вируса, чиме је
укупан број заражених достигао 834.499, саопштио је данас кризни центар за борбу
против корона вируса.

  

У протекла 24 сата преминуло је још 129 особа, што је пад у односу на дан раније, када је
забележено њих 169.

  

Рекордан број случајева у Јапану, први пут више од 1.000

  

ТОКИО - У Јапану је забележзено још 1.264 случаја корона вируса, што је највећи пораст
на дневном нивоу у броју заражених од почетка пандемије, саопштило је данас
Министарство здравља те земље.

  

То је, такође, први пут да је Јапан регистровао више од 1.000 заражених за један дан,
док је претходни рекордан број оболелих забележен у уторак, када је пријављен 981
случај, преноси ЦНН.

  

Украјина: Рекордан дневни скок, још 1.197 људи заражено

  

КИЈЕВ - У Украјини је у последња 24 сата забележен рекордан скок броја оболелих од
почетка пандемије - 1.197, чиме је укупан број заражених корона вирусом увећан на
68.794, преноси агенција Ројтерс.

  

Министар здравља Украјине Максим Степанов саопштио је да у току претходног дана
још 248 особа оболелих од ЦОВИД-19 примљено на болничко лечење, што такође
представља рекорд забележен у једном дану.

  

Индија: Рекордан скок броја оболелих - 52.123, умрло још 775
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ЊУ ДЕЛХИ - У Индији је у последња 24 сата потврђен рекордан дневни пораст броја
заражених корона вирусом - 52.123, док је од последица ЦОВИД-19 умрло још 775 људи,
преноси АП.

  

Од почетка пандемије у Индији је забележено 1.583.792 случајева ЦОВИД-19, од чијих је
последица умрло 34.968 особа.

  

Црни биланс у Калифорнији, преминуло највише људи за дан

  

ЛОС АНÐЕЛЕС - У Калифорнији је у среду забележен црни рекорд пошто је од
последица корона вируса преминуло 197 особа, највише у једном дану, саопштило је
тамошње министарство здравља.

  

Претходан највећи број жртава био је 159 и то прошле недеље.

  

У Бразилу највише новозаражених и умрлих у једном дану

  

БРАЗИЛИЈА - У Бразилу је у среду регистрован рекордан број нових случајева корона
вируса - 70.074, али и највећи број умрлих од ове заразне болести - 1.595, показују
подаци министарства здравља.

  

До сада је у Бразилу заражено више од 2,5 милиона људи.

  

Број преминулих у Мексику прешао 45.000

  

МЕКСИКО СИТИ - У Мексику су у последња 24 сата потврђена 5.752 нова случаја
корона вируса, а преминуло је још 485 људи, саопштило је министарство здравља.
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Укупан број заражених тиме је порастао на 408.449, а број смртних случајева на 45.361,
преноси Ројтерс.

  

Најсмртоноснији дан у Аустралији, рекорд у Викторији

  

МЕЛБУРН - У Аустралији је у протекла 24 сата забележен највећи број смртних
случајева од почетка епидемије корона вируса и више од 700 новозаражених у држави
Викторија, која је последњих недеља главно жариште у тој земљи.

  

У протеклом дану у Аустралији је од корона вируса преминуло најмање 13 људи, чиме је
укупан броЈ смртнх случајева порастао на 189, од којих је више од половине у Викторији.

  

(Танјуг) 
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